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Goedkeuren notulen vorige vergadering

Feiten en context
De notulen van de vorige vergadering worden ten minste acht dagen voor de dag van de
vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk gemeenteraadslid heeft
het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van
de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen,
worden de notulen in die zin aangepast.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur

Met 19 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Wim Vanbiervliet, Guy
Blomme, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen
Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den
Abbeele, Ina Quintyn), 2 onthoudingen (Christel Verleyen, Evelyne Gomes)
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Financiën
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Meerjarenplanaanpassing 2019/1 - bespreking

Feiten en context
Het college van burgemeester en schepenen zal een toelichting geven met betrekking tot de
meerjarenplanaanpassing 2019/1.
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Besluit:
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Meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel gemeente - vaststellen

Feiten en context
De gemeente en OCMW De Pinte kozen ervoor om de nieuwe regels van de beleids- en
beheerscyclus al vanaf 2019 toe te passen, er werd bijgevolg een éénjarig meerjarenplan
2019 opgemaakt.
Omwille van de overgangsperiode tussen de twee legislaturen dient het éénjarig
meerjarenplan en haar aanpassing in 2019 niet te passen in het lopende meerjarenplan 20142019. Daarom is de geraamde autofinancieringsmarge voor 2019 in het éénjarig
meerjarenplan geen strikt afdwingbare norm.
De besturen die vanaf boekjaar 2019 de nieuwe BBC-regelgeving toepassen, kunnen voor het
boekjaar 2019 geen budget meer opmaken en dus ook geen budgetwijziging(en). Het is enkel
nog mogelijk om, veranderingen die niet door een interne kredietverschuiving kunnen worden
opgevangen, via een meerjarenplanaanpassing kredieten te wijzigen.
Het meerjarenplan wordt minstens 1 keer per jaar geactualiseerd, ondermeer met een
belangrijke inschrijving van het gecumuleerde budgettaire resultaat van de jaarrekening
2018, zoals wettelijk vereist, in het schema M2.
De meerjarenplanaanpassing is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW en
bevat een (gewijzigde) strategische nota, aangepaste financiële nota, een toelichting en
documentatie. Er is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW.
Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een geïntegreerd geheel vormen:
 de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel
van elk beleidsrapport.
 Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn goed.
Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.
Hogere regelgeving






Decreet over het Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen








Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 12 december 2018 waarbij
eenjarig meerjarenplan deel OCMW werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij eenjarig meerjarenplan
deel gemeente werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij eenjarig meerjarenplan
deel OCMW werd goedgekeurd
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 mei 2019 waarbij het
meerjarenplan - kredietverschuiving 1/2019 goedgekeurd werd
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 augustus 2019 waarbij
het meerjarenplan - kredietverschuiving 2/2019 goedgekeurd werd
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2019
waarbij de meerjarenplanaanpassing 2019/1 gunstig geadviseerd werd
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 waarbij
meerjarenplanaanpassing 2019/1, deel OCMW werd vastgesteld
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Adviezen
Positief advies van het MAT op 25 november 2019.
Positief advies van het college burgemeester en schepenen op 29 november 2019.
Motivering
In de meerjarenplanaanpassing 2019/1:
 werd het resultaat van de jaarrekening 2018 van beide entiteiten
verwerkt: 5 203 266,49 euro (zie verklarende nota)
 is het (geconsolideerde) beschikbare budgettaire resultaat positief met 3 462 163,06
euro
 is de autofinancieringsmarge positief met 1 715 954,51 euro.
De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel
evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.
Met 15 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo
Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel gemeente vast te stellen.
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Meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel OCMW - goedkeuren

Feiten en context
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een
meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, financiële
nota en een toelichting.
Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt
voor de duur van de hele beleidscyclus. Dat betekent dat aan de start van de beleidscyclus de
organisatie het proces van strategische planning heeft doorlopen, uit de missie en de visie
haar strategie heeft bepaald en die strategie heeft vertaald naar beleidsdoelstellingen voor de
jaren van de beleidscyclus.
Het geeft inzicht in de manier waarop het bestuur de strategie wenst te realiseren in de
komende 6 jaar van de beleidscyclus. Daarvoor worden beleidsdoelstellingen, actieplannen en
acties geformuleerd die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat
doen.
Het is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW, met één doelstellingenboom,
waarbij het lokaal bestuur ervoor kiest om op niveau van actieplan te prioriteren en te
rapporteren.
Elk rechtspersoon blijft afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Er
is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW.
In de financiële nota wordt de financiële vertaling van de beleidsopties gerekend en zien we in
schema M2 het financieel evenwicht van de beleidskeuzes.
Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een geïntegreerd geheel vormen:
 de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel
van elk beleidsrapport.
 Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn goed.
Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur
Gemeente De Pinte
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Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen



Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 waarbij
meerjarenplanaanpassing 2019/1, deel OCMW werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij
meerjarenplanaanpassing 2019/1, deel gemeente werd vastgesteld

Motivering
In de meerjarenplanaanpassing 2019/1:
 werd het resultaat van de jaarrekening 2018 van beide entiteiten
verwerkt: 5 203 266,49 euro (zie verklarende nota)
 is het (geconsolideerde) beschikbare budgettaire resultaat positief met 3 462 163,06
euro
 is de autofinancieringsmarge positief met 1 715 954,51 euro.
De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel
evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.
Met 15 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo
Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 2019/1 zoals vastgesteld door de
OCMW-raad op 18 december 2019 goed.
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Meerjarenplan 2020-2025 - bespreking

Feiten en context
Het college van burgemeester en schepenen zal een toelichting geven met betrekking tot het
meerjarenplan 2020-2025.
Besluit:
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Meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente - vaststellen

Feiten en context
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een
meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, financiële
nota en een toelichting.
Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt
voor de duur van de hele beleidscyclus. Dat betekent dat aan de start van de beleidscyclus de
organisatie het proces van strategische planning heeft doorlopen, uit de missie en de visie
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haar strategie heeft bepaald en die strategie heeft vertaald naar beleidsdoelstellingen voor de
jaren van de beleidscyclus.
Het geeft inzicht in de manier waarop het bestuur de strategie wenst te realiseren in de
komende 6 jaar van de beleidscyclus. Daarvoor worden beleidsdoelstellingen, actieplannen en
acties geformuleerd die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat
doen.
Het is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW, met één doelstellingenboom,
waarbij het lokaal bestuur ervoor kiest om op niveau van actieplan te prioriteren en te
rapporteren.
Elk rechtspersoon blijft afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Er
is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW.
In de financiële nota wordt de financiële vertaling van de beleidsopties gerekend en zien we in
schema M2 het financieel evenwicht van de beleidskeuzes.
Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een geïntegreerd geheel vormen:
 de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel
van elk beleidsrapport.
 Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn goed.
Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.
Hogere regelgeving





Decreet over het Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen




Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2019
waarbij meerjarenplan 2020-2025 gunstig geadviseerd werd
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019
waarbij meerjarenplanaanpassing 2019/1, deel OCMW werd goedgekeurd
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 waarbij het
meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW werd vastgesteld

Adviezen
Positief advies van het MAT op 25 november 2019.
Positief advies van het college burgemeester en schepenen op november 2019.
Motivering
Het meerjarenplan is opgemaakt rond 5 pijlers, die samen een ster vormen en De Pinte laten
stralen: Bruisend, Duurzaam, Efficiënt, Veilig, Zorgzaam.
De opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 was een evenwichtsoefening rond deze pijlers.
Wensen, ambities moeten elkaar vinden binnen de missie, visie, strategische uitdagingen en
de limieten van de wettelijke evenwichtscriteria. Die criteria, hebben we voldoende middelen
op zak en kunnen we onze schulden aan het begin van de volgende legislatuur blijven
betalen, tonen of de lokale financiën gezond kunnen blijven tot aan het begin van de volgende
legislatuur.
In het meerjarenplan 2020-2025 is, na inbreng gecumuleerd budgettair resultaat van 4 002
410,06 euro uit de meerjarenplanaanpassing 2019/1, aan deze evenwichtsoefening voldaan:
 het (geconsolideerde) beschikbare budgettaire resultaat is positief in
o 2020: 1 865 984,79 euro
o 2021: 1 893 079,59 euro
o 2022: 2 865 871,01 euro
o 2023: 3 583 156,31 euro
Gemeente De Pinte
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o
o


2024: 2 791 820,85 euro
2025: 1 197 692,79 euro

de autofinancieringsmarge is positief in 2025 met 384 794,94 euro
De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel
evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.

Motivatie stemgedrag
De fractie Open VLD onthoudt zich met volgende motivatie: een aantal punten binnen dit MJP
kunnen we ons perfect in vinden en sluiten aan bij ons eigen verkiezingsprogramma.
Wij zijn blij met de extra toelichting die we kregen, maar het is spijtig dat veel punten niet
konden afgeleid worden uit het plan op zich. Alles bleef zeer vaag. Moeilijk om nadien af te
toetsen.
Verder missen we in het plan zelf een aantal voor ons belangrijke items. We blijven het ook
jammer vinden dat het bestuur alle bestaande reserves vnl. qua OR voorziet om in te zetten
binnen één legislatuur, dit met daartegenover oa
een zeer vage omschrijving van een aantal versnipperde investeringen, inspanningen
Zonder veel aandacht voor een deel van ons OR patrimonium, zijnde oa. Polderbos 2
en de Speelark en nog weinig duidelijkheid over Kasteel Scheldevelde en omgeving.
Wel met veel dure studies over dit patrimonium en andere ooit geplande
investeringen
En met de verhoging van de belastingsdruk, die vnl de ouderen en de jonge gezinnen
treft, zo ook de verhoging van de schuldgraad
Met te weinig aandacht voor onze ondernemers – waaronder ook de middenstand,
waarbij we denken aan co-workspace en vergader/ontvangstruimten die ook door de
verenigingen zouden kunnen gebruikt worden
Bepaalde noodzakelijke zaken rond mobiliteit worden op de lange baan geschoven en
blijven ook vaag.
Met te weinig aandacht op korte termijn voor fietsenstallingen oa thv de
stationsomgeving, vnl. meer en verlichte fietsenstallingen die worden doorgeschoven naar de
NMBS, dus op de lange baan daar waar er nu onmiddellijk nood aan is
Wel een verbeterde dienstverlening, maar zonder aandacht voor de
huisvuilproblematiek tijdens de (warme) zomermaanden, met vertrek van gekwalificeerd
personeel dat niet vervangen wordt
Het project WZC dat opnieuw van scratch herbegonnen wordt met de aanzet tot een
samenwerking binnen een VZW dat weinig bewegingsruimte geeft
Het ontbreken van een aanpak op oa deze punten, het feit dat het plan vaag is, noodzaakt
ons om ons met onze fractie te onthouden.
We blijven hopen dat het bestuur de moed heeft doorheen de legislatuur bij te sturen.
Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche), 6
stemmen tegen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe
Van Den Abbeele, Ina Quintyn), 2 onthoudingen (Christel Verleyen, Evelyne Gomes)
Besluit:
Enig artikel.
Het meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente vast te stellen.
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Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW - goedkeuren

Feiten en context
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een
meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, financiële
nota en een toelichting.
Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt
voor de duur van de hele beleidscyclus. Dat betekent dat aan de start van de beleidscyclus de
organisatie het proces van strategische planning heeft doorlopen, uit de missie en de visie
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haar strategie heeft bepaald en die strategie heeft vertaald naar beleidsdoelstellingen voor de
jaren van de beleidscyclus.
Het geeft inzicht in de manier waarop het bestuur de strategie wenst te realiseren in de
komende 6 jaar van de beleidscyclus. Daarvoor worden beleidsdoelstellingen, actieplannen en
acties geformuleerd die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat
doen.
Het is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW, met één doelstellingenboom,
waarbij het lokaal bestuur ervoor kiest om op niveau van actieplan te prioriteren en te
rapporteren.
Elk rechtspersoon blijft afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Er
is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW.
In de financiële nota wordt de financiële vertaling van de beleidsopties gerekend en zien we in
schema M2 het financieel evenwicht van de beleidskeuzes.
Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een geïntegreerd geheel vormen:
 de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel
van elk beleidsrapport.
 Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn goed.
Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.
Hogere regelgeving





Decreet over het Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen



Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 waarbij het
meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij het meerjarenplan 20202025, deel gemeente werd vastgesteld

Motivering
Het meerjarenplan is opgemaakt rond 5 pijlers, die samen een ster vormen en De Pinte laten
stralen: Bruisend, Duurzaam, Efficiënt, Veilig, Zorgzaam.
De opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 was een evenwichtsoefening rond deze pijlers.
Wensen, ambities moeten elkaar vinden binnen de missie, visie, strategische uitdagingen en
de limieten van de wettelijke evenwichtscriteria. Die criteria, hebben we voldoende middelen
op zak en kunnen we onze schulden aan het begin van de volgende legislatuur blijven
betalen, tonen of de lokale financiën gezond kunnen blijven tot aan het begin van de volgende
legislatuur.
In het meerjarenplan 2020-2025 is, na inbreng gecumuleerd budgettair resultaat van 4 002
410,06 euro uit de meerjarenplanaanpassing 2019/1, aan deze evenwichtsoefening voldaan:
 het (geconsolideerde) beschikbare budgettaire resultaat is positief in
o 2020: 1 865 984,79 euro
o 2021: 1 893 079,59 euro
o 2022: 2 865 871,01 euro
o 2023: 3 583 156,31 euro
o 2024: 2 791 820,85 euro
o 2025: 1 197 692,79 euro


de autofinancieringsmarge is positief in 2025 met 384 794,94 euro
De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel
evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.
Gemeente De Pinte
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Motivatie stemgedrag
De fractie Open VLD onthoudt zich met volgende motivatie: een aantal punten binnen dit MJP
kunnen we ons perfect in vinden en sluiten aan bij ons eigen verkiezingsprogramma.
Wij zijn blij met de extra toelichting die we kregen, maar het is spijtig dat veel punten niet
konden afgeleid worden uit het plan op zich. Alles bleef zeer vaag. Moeilijk om nadien af te
toetsen.
Verder missen we in het plan zelf een aantal voor ons belangrijke items. We blijven het ook
jammer vinden dat het bestuur alle bestaande reserves vnl. qua OR voorziet om in te zetten
binnen één legislatuur, dit met daartegenover oa
een zeer vage omschrijving van een aantal versnipperde investeringen, inspanningen
Zonder veel aandacht voor een deel van ons OR patrimonium, zijnde oa. Polderbos 2
en de Speelark en nog weinig duidelijkheid over Kasteel Scheldevelde en omgeving.
Wel met veel dure studies over dit patrimonium en andere ooit geplande
investeringen
En met de verhoging van de belastingsdruk, die vnl de ouderen en de jonge gezinnen
treft, zo ook de verhoging van de schuldgraad
Met te weinig aandacht voor onze ondernemers – waaronder ook de middenstand,
waarbij we denken aan co-workspace en vergader/ontvangstruimten die ook door de
verenigingen zouden kunnen gebruikt worden
Bepaalde noodzakelijke zaken rond mobiliteit worden op de lange baan geschoven en
blijven ook vaag.
Met te weinig aandacht op korte termijn voor fietsenstallingen oa thv de
stationsomgeving, vnl. meer en verlichte fietsenstallingen die worden doorgeschoven naar de
NMBS, dus op de lange baan daar waar er nu onmiddellijk nood aan is
Wel een verbeterde dienstverlening, maar zonder aandacht voor de
huisvuilproblematiek tijdens de (warme) zomermaanden, met vertrek van gekwalificeerd
personeel dat niet vervangen wordt
Het project WZC dat opnieuw van scratch herbegonnen wordt met de aanzet tot een
samenwerking binnen een VZW dat weinig bewegingsruimte geeft
Het ontbreken van een aanpak op oa deze punten, het feit dat het plan vaag is, noodzaakt
ons om ons met onze fractie te onthouden.
We blijven hopen dat het bestuur de moed heeft doorheen de legislatuur bij te sturen.
Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche), 6
stemmen tegen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe
Van Den Abbeele, Ina Quintyn), 2 onthoudingen (Christel Verleyen, Evelyne Gomes)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 zoals vastgesteld door de OCMW-raad
op 18 december 2019 goed.
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Toekennen nominatieve subsidies 2019 – reglement versie GR
20191218

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Ina Quintyn, Raadslid
Feiten en context
Op 18 december 2019 werd de meerjarenplanaanpassing 2019/1 vastgesteld. Het
cijfermateriaal van de nominatieve subsidies is hierin opgenomen.
Het artikel 41 23° van het decreet lokaal bestuur stipuleert: De volgende bevoegdheden
kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden: het
vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
Hogere regelgeving



Decreet over het Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Gemeente De Pinte
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Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen







Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 houdende vaststellen
nominatieve subsidies 2019
Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 houdende vaststellen nominatieve
subsidies 2019
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 houdende vaststellen nominatieve
subsidies 2019
Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 houdende vaststellen nominatieve
subsidies 2019
Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 houdende vaststellen
nominatieve subsidies 2019
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij de
meerjarenplanaanpassing deel OCMW 2019/1 werd goedgekeurd

Motivering
Wijziging:
 De bijdrage voor noodplanning aan Logo Gezond Plus was gebudgetteerd voor 1.250
euro, de effectieve bijdrage bedroeg 1 263,84 euro. De bijdrage is gebudgetteerd op
basis van het aantal inwoners van 01.01.2018.
Plaats in meerjarenplan en budget



Algemene rekeningen die beginnen met een 649, met uitzondering van subsidies die
onder een premiereglement vallen
Algemene rekeningen die beginnen met een 664

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1
Het reglement 'Nominatieve subsidies 2019 – reglement versie GR 20191125' van 25
november 2019 wordt opgeheven vanaf heden.
Artikel 2
De gemeenteraad kent de 'nominatieve subsidies 2019 versie GR 20191218' toe volgens het
document in bijlage gehecht.
Deze kunnen worden aangewend volgens het reglement zoals in artikel 3 van dit besluit
vastgesteld.
Artikel 3
De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet, rekening houdend met het
kredietvoorstel in artikel 2, per begunstigde zoals opgenomen in de bijlage.
Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een dotatiebesluit of een
subsidieaanvraag.
Een subsidieaanvraag wordt ondersteund met een kasverslag, jaarverslag of
activiteitenverslag waaruit de financiële vraag duidelijk is.
Na controle kan een nominatieve subsidie uitbetaald worden onder voorbehoud dat het
uitvoeren van een nominatieve subsidie een controlerecht inhoudt en dat de nominatieve
subsidie (deels) kan teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor
de algemene werking van de begunstigde, aanvrager.
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Toekennen nominatieve subsidies 2020 - versie GR20191218
Gemeente De Pinte
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Feiten en context
Op 18 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld. Het cijfermateriaal
van de nominatieve subsidies is hierin opgenomen.
Het artikel 41 23° van het decreet lokaal bestuur stipuleert: De volgende bevoegdheden
kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden: het
vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
Met BBC 2020 worden de nominatieve subsidies niet meer automatisch toegekend bij het
vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025.
Daarom dient de gemeenteraad de nominatieve subsidies in een afzonderlijke reglement toe
te kennen.
Hogere regelgeving





Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij het meerjarenplan 20202025, deel OCMW werd goedgekeurd

Plaats in meerjarenplan en budget



Algemene rekeningen die beginnen met een 649, met uitzondering van subsidies die
onder een premiereglement vallen
Algemene rekeningen die beginnen met een 664

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad kent de nominatieve subsidies 2020 toe volgens het document in bijlage
gehecht.
Artikel 2.
De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde zoals
opgenomen in de bijlage.
Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een subsidieaanvraag.
Een subsidieaanvraag wordt ondersteund met een kasverslag, jaarverslag of
activiteitenverslag waaruit de financiële vraag duidelijk is.
Na controle kan een nominatieve subsidie uitbetaald worden onder voorbehoud dat het
uitvoeren van een nominatieve subsidie een controlerecht inhoudt en dat de nominatieve
subsidie (deels) kan teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor
de algemene werking van de begunstigde, aanvrager.
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Definiëren begrip dagelijks bestuur, nominatief bevoegd orgaan
vaststellen voor het vaststellen van plaatsingsprocedure en
voorwaarden op overheidsopdrachten

Feiten en context
De gemeenteraad is volgens artikel 41, tweede lid, 8° van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB)
bevoegd om de definitie dagelijks bestuur te bepalen. Met ingang van 1 januari 2019 wordt
het begrip dagelijks bestuur niet meer gekoppeld aan het visum en het budgethouderschap,
doch blijft dit bepalend voor de bevoegdheidsverdeling met betrekking tot
overheidsopdrachten.
Gemeente De Pinte
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De gemeenteraad is volgens artikel 41 10° van het decreet over het lokaal bestuur bevoegd
voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van
overheidsopdrachten tenzij:
 a) de opdracht past binnen het begrip `dagelijks bestuur', waarvoor het college van
burgemeester en schepenen bevoegd is;
 b) de raad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor die
overheidsopdracht nominatief aan het college van burgemeester en schepenen heeft
toevertrouwd.
Daartegenover staat artikel 56, §3 van het decreet over lokaal bestuur dat stipuleert dat het
college van burgemeester en schepen bevoegd is voor:
 5° de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip
‘dagelijks bestuur’;
 6° de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten voor de opdrachten waarvoor de gemeenteraad dat nominatief
aan het college van burgemeester en schepenen heeft toevertrouwd.
Op 18 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld.
Hogere regelgeving





Decreet over het Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij "Definiëren begrip
dagelijks bestuur (per dringende spoed)" vastgesteld werd
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij het meerjarenplan 20202025, deel OCMW goedgekeurd werd

Motivering
Aangezien de definitie dagelijks bestuur enkel handelt over de overheidsopdrachten, net zoals
het nominatief toevertrouwen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de
voorwaarden, wordt om de leesbaarheid te vergroten dit verwerkt in één beslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2018 “Definiëren begrip dagelijks bestuur (per
dringende spoed)” wordt opgeheven op 1 januari 2020.
Artikel 2.
Volgende overheidsopdrachten vallen binnen het begrip dagelijks bestuur, waarvoor het
college van burgemeester en schepenen bevoegd is om de plaatsingsprocedure en
voorwaarden vast te stellen van overheidsopdrachten:
 die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de gemeente;
 die de dagelijkse werking van de gemeente moeten verzekeren;
 die een dringend karakter vertonen en een snel optreden vereisen;
 waarvoor de uitgavekredieten voor exploitatie en financiering zijn ingeschreven;
 die noodzakelijk zijn wegens dwingende en onvoorziene omstandigheden.
De besluiten van het college van burgemeester en schepen in deze zin worden
meegedeeld aan de gemeenteraad die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van
neemt.
Artikel 3.

Gemeente De Pinte
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De gemeenteraad vertrouwt het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van
de voorwaarden op overheidsopdrachten voor investeringsuitgaven nominatief toe op
actieniveau aan het college van burgemeester en schepenen zoals in bijlage.
Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen kan aan overeenkomsten en bijhorende
verbintenissen m.b.t. investeringen wijzigingen aanbrengen die het bij de uitvoering van de
opdracht nodig acht voor zover hier geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 procent uit
voortvloeien en dit binnen de grenzen van de beschikbare kredieten. De beschikbare
kredieten zijn af te lezen uit de schema’s van de beleidsdocumenten: meerjarenplan of haar
aanpassing.
Artikel 5.
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
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Aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden verhoogde bijdrage voor personeelsleden die niet tewerkgesteld
werden in de Via-diensten

Feiten en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 10/05/2010 beslist om een aanvullend pensioenstelsel
voor de contractuele personeelsleden in te voeren en dit vanaf 1 januari 2010. Daarbij
bedroeg de pensioentoelage 1% van het pensioengevend jaarloon. Op 27 februari 2014 werd
er een addendum opgemaakt voor deze tweede pensioenpijler, waarbij een verhoogde
bijdrage werd voorzien voor de contractuele werknemers die tewerkgesteld werden in de VIAdiensten (cultuurdiensten (bibliotheek/cultuur-en gemeenschapscentra), de jeugddienst en de
sportdienst).
De gemeenteraad heeft tijdens deze zittingen eveneens het kaderreglement van de tweede
pensioenpijler contractanten goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 augustus 2010 de gunning
en de toewijzing van de opdracht uitgaande van de RSZPPO aan de pensioenverzekeraar
Dexia Verzekeringen (Belfius) en Ethias in een tijdelijke handelsvennootschap goedgekeurd.
Er wordt voorgesteld om voor de contractuele personeelsleden van de gemeente, die niet
behoren tot de VIA-diensten, de bijdrage naar 2% te verhogen en dit vanaf 1 januari 2020.
Hogere regelgeving






Decreet over het lokaal bestuur
Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel
van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
Artikel 12 Wet 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van
diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de
overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale
en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van
de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten
van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en
plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde
pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, BS 17 april 2018
Sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale
besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november
2008

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 1 maart 2010 in verband met de intentieverklaring
voor de invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele
personeelsleden
Besluit van de gemeenteraad van 10 mei 2020 in verband met de invoering van het
aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en het goedkeuren
van het bestek opgemaakt door de RRSPPO
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 augustus 2010 in
verband met de goedkeuring van de gunning en de toewijzing van de opdracht
uitgaande van de RSZPPO aan de pensioenverzekeraar Dexia Verzekeringen (Belfius)
en Ethias in een tijdelijke handelsvennootschap
Gemeente De Pinte
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Adviezen



Visum van de financieel directeur met nummer 2019/32
Protocol van akkoord van 8 november 2019 in verband met de verhoogde bijdrage
voor de contractuele personeelsleden

Motivering
Het is ongerechtvaardigd en onbillijk dat contractuele personeelsleden een opmerkelijk lager
pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden en de contractuele personeelsleden in de
VIA-diensten voor hetzelfde werk. Daarnaast moet men vanaf 2020 minstens 2%
pensioentoelage van het aan het RSZ onderworpen loon toekennen aan de de contractuele
personeelsleden om te kunnen genieten van een korting op hun responsabiliseringsbijdrage.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord om de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler op te
trekken van 1% naar 2% vanaf 1 januari 2020 voor alle contractuele personeelsleden die niet
tot de VIA-diensten behoren. De personeelsleden van de VIA- diensten behouden de toelage
van 2%.
Artikel 2.
De gemeenteraad gaat akkoord met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten
van 9 december 2009 (en zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019), dat in de bijlage wordt
toegevoegd.
Artikel 3.
De gemeenteraad stelt het pensioenreglement, met name dit gemeenteraadsbesluit en het
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking van zijn
contractuele personeelsleden.
Artikel 4.
Deze beslissing wordt bezorgd aan de pensioeninstelling " Belfius insurance en Ethias" en de
dienst RSZ.
Artikel 5.
Het bewijs van de kosten van de tweede pijler wordt door middel van een attest met
betrekking tot de conformiteit van het pensioenstelsel met de voorwaarden bepaald
in het 6e en 8e lid van artikel 20 van de wet van 24 oktober 2011 overgemaakt aan de
federale pensioendienst. Dit attest wordt door de pensioeninstelling die het pensioenplan
uitvoert, ingevuld.
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Politiezone Schelde-Leie - dotatie 2019 - wijziging

Feiten en context
De lokale politie wordt niet uitsluitend gefinancierd met federale dotaties. De
gemeentebesturen moeten de financiële middelen van de zones van de lokale politie
aanvullen met een gemeentelijke dotatie.
De gemeentelijke dotatie moet minimaal volstaan om de zone waar de gemeente deel van
uitmaakt over voldoende middelen te laten beschikken zodat alle uitgaven kunnen worden
gedekt die voortkomen uit de vervulling van haar wettelijk verplichte opdrachten.
In de zitting van 22 oktober 2019 werd de begrotingswijzing 2019/1 goedgekeurd.
De gemeenteraad stelt dotatie budgetwijziging 2019/1 vast.
Hogere regelgeving



Decreet over het Lokaal Bestuur
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus en wijzigingen
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Koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en
de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeentenpolitiezone en wijzigingen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij dotatie 2019 werd
vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij
meerjarenplanaanpassing 2019/1, deel OCMW werd goedgekeurd

Motivering
In begrotingswijzing 2019/1 daalt de dotatie gewone dienst van 987 898,31 euro naar 692
988,32 euro, door het teruggeven van historische reserves. De dotatie buitengewone dienst
blijft onveranderd.
De dotatie werd conform de verdeelsleutel van 21,62% voor 2019 berekend:
 692 988,32 euro voor de gewone dienst
 68 189,48 euro voor de buitengewone dienst
Plaats in meerjarenplan en budget



2019/040000.01/0400-03/649430/BESTUUR/FIN/IP-GEEN
2020/1-dotatie/0400-03/664300/BESTUUR/FIN/IP-INV-SUB

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gewijzigde dotatie 2019 voor de politiezone Schelde-Leie vast te stellen op 692 988,32
euro voor de gewone begroting en op 68 189,48 euro voor de buitengewone begroting van de
politiezone.
Artikel 2.
Een afschrift van onderhavige beraadslagingen zal worden overgemaakt aan de heer
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan de voorzitter van het politiecollege.
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Politiezone Schelde-Leie - dotatie 2020

Feiten en context
De lokale politie wordt niet uitsluitend gefinancierd met federale dotaties. De
gemeentebesturen moeten de financiële middelen van de zones van de lokale politie
aanvullen met een gemeentelijke dotatie.
De gemeentelijke dotatie moet minimaal volstaan om de zone waar de gemeente deel van
uitmaakt over voldoende middelen te laten beschikken zodat alle uitgaven kunnen worden
gedekt die voortkomen uit de vervulling van haar wettelijk verplichte opdrachten.
In de politieraad van 19 november 2019 werd het budget 2020 goedgekeurd.
De gemeenteraad stelt dotatie 2020 vast.
Hogere regelgeving




Decreet over het Lokaal Bestuur
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus en wijzigingen
Koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en
de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeentenpolitiezone en wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij het meerjarenplan 20202025, deel OCMW werd goedgkeurd

Motivering
Gemeente De Pinte
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De gevraagde dotatie werd conform de verdeelsleutel van 21,62% voor 2020 berekend en
bedraagt 1 074 622,10 euro:
 1 027 879,66 euro voor de gewone dienst
 46 742,44 euro voor de buitengewone dienst
De gevraagde werkingstoelage van 1 027 879,66 euro voor 2020 past in het meerjarenplan
2020-2025.
De gevraagde investeringstoelage van 46 742,44 euro voor 2020 past in het meerjarenplan
2020-2025.
Plaats in meerjarenplan en budget



2020/0-DOTATIE/0400-03/649430/BESTUUR/FIN/IP-GEEN
2021/1-DOTATIE/0400-03/664300/BESTUUR/FIN/IP-INV-SUB

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De dotatie 2020 voor de politiezone Schelde-Leie vast te stellen op 1 027 879,66 euro voor de
gewone begroting en op 46 742,44 euro voor de buitengewone begroting van de politiezone.
Artikel 2.
Een afschrift van onderhavige beraadslagingen zal worden overgemaakt aan de heer
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan de voorzitter van het politiecollege.
Gemeenteraad
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Ina Quintyn, Raadslid
Feiten en context
Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.
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Mondelinge vragen

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Ina Quintyn, Raadslid
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid Vermeyen: één vraag
Raadslid Dejonghe: twee vragen
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2019/LV/9: Raadslid Vermeyen vraagt of bij de stemming van de agendapunten ook het
resultaat van de stemming kan worden uitgesproken door de voorzitter. Er wordt hierop
geantwoord dat dit een goed voorstel betreft en dat het ook zo voortaan zal worden
toegepast.
2019/TD/6: Raadslid Dejonghe wenst te verwijzen naar een vraag die een inwoner uit de
Hugo Verriestlaan heeft gericht en waarop nog geen antwoord is gegeven. Hij wenst de reden
te vernemen waarom het antwoord is uitgebleven. Er wordt geantwoord dat de vraag recent
in het college werd behandeld en dat er intussen een antwoordbrief klaar ligt.
2019/TD/7: Tot slot wenst raadslid Dejonghe te verwijzen naar de lichtpanne die zich
afgelopen weekend tijdens een activiteit van JV De Pinte in het Sportpark Moerkensheide
heeft voorgedaan. Hij wenst de oorzaak hiervan te vernemen evenals de maatregelen zodat
dit in de toekomst kan vermeden worden. Er wordt geantwoord dat dit technisch probleem zal
besproken worden met Farys.
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Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
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